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“Sonhar
Mais um sonho impossível
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É minha lei, é minha questão
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Não me importa saber
Se é terrível demais
Quantas guerras terei que vencer
Por um pouco de paz.”
(Chico Buarque,
“Sonho impossível”)
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“Com Deus existindo, tudo dá esperança:
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(Rosa, 2006, p.60)
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